
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 محدين بن أكرم للشيخ اإلمجاع كتاب من األول الدرس تفريغ
 فاضل

 

 اللقاء ىو فهذا وبعد اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 . تعاىل اهلل رمحو ادلنذر ابن لإلمام اإلمجاع كتاب شرح من األول

 

 اإلمام ذلذا سلتصرة بًتمجة اهلل شاء إن اللقاء ىذا ونستهل
 . العظيم

 ادلنذر بن إبراىيم بن زلمد بكر أبو العالمة احلافظ اإلمام ىو
 بن أمحد موت حدود يف ولد. مكة نزيل ، الفقيو النيسابوري

 بعد واألربعني الواحدة السنة يف وفاتو وكانت اهلل رمحو حنبل
 وذاع نيسابور بلدة يف اهلل رمحو نشأ اذلجرة، من الثانية ادلائة



 مث مكة إىل رحل مث احملدثني رللس وجلس منزلتو وعلت صيتو
 . مبصر قتيبة بن وبكار الربيع عن وأخذ احلرم شيخ صار

 

 زلمد منهم خبراسان األكابر حدثنا عنو اخلالل بن بكر أبو وقال
 . ادلنذر بن

 جيزم الفقهية مصنفاتو يف الناظر فإن اإلمام ىذا اعتقاد عن أما
 . الصايف االعتقاد أصحاب ومن احلديث أىل من بأنو

 يف الصحابة أقوال على واعتماده ترجيحاتو يف للسنة فتقدميو
 . األوائل منهج تبنيو على دليل أدل ذلو األقاويل من الراجح بيان

 

 فال ادلطلق االجتهاد مرتبة بلغ ادلنذر فابن الفقهي مذىبو عن أما
 لكن ادلتأخرين من ادلذاىب أتباع كحال واحد مبذىب يتقيد
 خترج أصولو على ألنو الشافعي اجتهاد اجتهاده يوافق غالبا
 . الشافعية من عد وذلذا

 



 االختيار يف التقييد اليلتزم: عنو التهذيب يف النووي اإلمام فقال
 عادة على أحد على وال ألحد يتعصب وال بعينو أحد دلذىب

 الصحيحة السنة وداللة الدليل ظهور مع يدور بل اخلالف أىل
 يف معدود أصحابنا عند فهو ىذا ومع كانت من مع هبا ويقول

 . الطبقات يف كتبهم مجيع يف مذكور الشافعي أصحاب

 

 وغمزه النقاد مجهور عليو أثٌت فقد عليو العلماء ثناء عن أما
 . حجة بغري آخرون

 شيخ العالمة احلافظ اإلمام: "عنو السري يف الذىيب قال
اإلسالم ." 

، احلرم شيخ األوحد الفقيو العالمة احلافظ:"التذكرة يف وقال
 مثلها يصنف مل اليت الكتب وصاحب ".

علمت فيما صادق عدل ":" ادليزان يف وقال

 وأحبارىا؛ األمة ىذه أعالم أحد: "طبقاتو يف السبكي وقال
ورًعا حافظًا رلتهًدا إماًما كان ".



 أئمة أحد ادلشهور اإلمام:" األمساء هتذيب يف النووي وقال
 بني ومجعو علمو ووفور وجاللتو إمامتو على اجملمع اإلسالم
 ماال كتبو يف التحقيق من ولو والفقو احلديث علمي يف التمكن

أحد يقاربو ."

عليو يداىن ال ما ". :"آخر مرضع يف وقال

 العظيم؛ اإلمام ىذا مألفات عن أما

 سورة إىل رللدين يف منو جزء طبع وقد الكرمي القرآن تفسري فلو
 . النساء

 واإلختالف واإلمجاع السنن كتاب ولو

 واالختالف واإلمجاع السنن كتاب سلتصر ولو

 العلماء اختالف ولو

 ادلبسوط ولو

  مطبوع وىذا واالختالف واإلمجاع السنن يف واألوسط

 كذلك مطبوع العلماء مذاىب على اإلشراف ولو



 اإلقناع ولو

 معنا الذي الكتاب وىو اإلمجاع مث

  واخلالف اإلمجاع يف االقتصاد ولو

 القياس إثبات ولو

  العلماء أدب وكذلك

 الكتب من وغريىا األذكار جامع وكذلك

 بني إختالف على سنة مبكة مات فقد اهلل رمحو وفاتو عن أما
 عشر سنة قال من ومنهم تسع سنة قال من منهم العلماء

 الثالثة، ادلائة بعد عشرة الثامنة السنة يف تويف قال من ومنهم
 وأنو جدا متقدم أنو على يدل وىذا العظيم، اإلمام ىذا اهلل رحم
 . األوىل ادلفضلة القرون عن اإلمجاعات ينقل

 على حفاظا مباشرة نبدأ اإلمام ذلذا ادلختصرة الًتمجة ىذه وبعد
 . الكتاب يف الوقت

 الطهارة بكتاب اإلمجاع كتاب اهلل رمحو ادلصنف ابتدأ فقد
 . وادلياه



 زلمد على اهلل وصلى الرحيم الرمحن اهلل بسم"اهلل رمحو فقال
تسليما وسلم آلو وعلى "

 النيب على بالصالة و تعاىل اهلل بكتاب اقتداء بالبسملة فبدأ
 . وسلم عليو اهلل صلى

  وادلياه الطهارة كتاب قال

 حكمهما زوال أو اخلبث وزوال احلدث رفع ىي والطهارة
 تكون أن إما الطهارة أن معلوم ىو وكما. التيمم أو باإلستجمار

 الطهارة ىنا بالطهارة وادلقصود معنوية تكون أن وإما حسية
 ختص اليت ادلسائل الكتاب ىذا يف سيذكر وكأنو احلسية،

 . األمصار فقهاء عليها أمجع اليت وادلياه الطهارة

 الوضوء يوجب شلا األمصار من الفقهاء عليو أمجع ما باب فقال
 . احلدث من

 إال جتزئ ال الصالة أن على العلم أىل أمجع اهلل رمحو قال
السبيل إليها ادلرء وجد إذا بطهارة على قادر اإلنسان كان فإذا. 

 كانت أو الوضوء وىي بادلاء طهارة كانت سواء الطهارة حتصيل



 بغري يصلي أن لو جيوز ال فحينئذ التيمم وىي بدل طهارة
 الصَّاَلةِ  ِإىَل  ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا"  تعاىل قال طهارة،

 ِبُرُءوِسُكمْ  َواْمَسُحوا اْلَمرَاِفقِ  ِإىَل  َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَىُكمْ  َفاْغِسُلوا
نْيِ  ِإىَل  َوأَْرُجَلُكمْ   "  اْلَكْعب َ

 ال"  ومسلم البخاري روى فيما وسلم عليو اهلل صلى النيب وقال
 أن ومادلعل ومن" يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم صالة اهلل يقبل

 وحنوىا، الصالة من مينع بالبدن قائم وصف ىو احلدث
 أما الوضوء، منو الذي األصغر احلدث احلديث يف وادلقصود

 . الغسل منو الذي فهو األكرب

 شاء ما يصلي أن للصالة تطهر دلن أن العلم أىل أمجع وقد قال
. طهارتو ينقض حدثا حيدث أن إال الصلوات من بطهارتو 

 

 على ظل مث الفجر لصالة توضأ رجالً  أن لو اإلمجاع ىذا وصورة
 ينتقص مل وضوءه على ضل فإن بو، صلى الظهر إىل وضوءه
 صالة إىل أو ادلغرب صالة إىل أو العصر صالة إىل بناقض



 ينتقض مل ما واحد بطهور كلها الصلوات يصلي أن فلو العشاء
 بريدة عن مسلم اإلمام رواه ما ذلك على والدليل الوضوء ىذا

 بوضوء الفتح يوم الصلوات صلى وسلم عليو اهلل صلى النيب أن
 مل شيئا اليوم صنعت لقد عمر لو فقال خفيو على ومسح واحد

 احلديث ىذا فدل" عمر يا صنعتو عمدا" قال تصنعو، تكن
 واحد بوضوء كلها الصلوات يصلي أن لو جيوز اإلنسان أن على

 . وضوءه ينتقض مل إذا

 

  يف اهلل شاء إن ونكمل عليكم نطيل ال حىت القدر هبذا ونكتفي
 وصحبو آلو وعلى زلمد على اللهم وصلى ىذا القادم اللقاء
 .وسلم


